BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan ini penulis melakukan jenis dan pendekatan penelitian
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata

tertulis

atau

lisan

dari

perilaku

orang-orang

yang

diamati
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, dan dimana sumber dan objek data berasal dari Pemimpin Redaksi,

Redaktur Pelaksana, Redaktur, Kordinator Liputan, dan Wartawan yang akan di
wawancarai atau interview secara langsung oleh penulis. Pertimbangan peneliti
memilih menggunakan metode ini adalah karena data yang diteliti berupa katakata tertulis dan lisan bukan berupa data-data hitungan-hitungan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di gedung
Graha Pena Riau dijalan Raya Pekanbaru-Bangkinang HR.Soebrantas KM 10,5
dengan nomor telp.(0761) 64633. Penelitian ini dilakukan pada bulan November
dan Desember 2016 di Graha Pena Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. subjek dalam penelitian ini adalah Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana,
Redaktur, Kordinator Liputan, dan Wartawan Kota yang terlibat dalam
mekanisme peliputan berita rubrik metropolis di surat kabar Riau Pos.
2. Sedangkan objek penelitian adalah mekanisme dalam peliputan berita rubrik
metropolis di surat kabar Riau Pos.

D. Sumber Data
Dalam penulisan kualitatif, sumber data yang di ambil lebih bersifat
selektif. Sumber data yang digunakan tidak sebagai yang mewakili populasinya
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tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan sumber data
didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu, maka pengertiannya sejajar
dengan jenis data yang dikenal sebagai

porposive sampling. Dengan

kecenderungan penelitian untuk memilih informasi yang dianggap mengetahui
informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi
sumber data yang mantap.37
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji
dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif. Informasi tersebut akan
digali dari beragam sumber data dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan
dalam penelitian ini meliputi :
1. Sumber data primer, meliputi informasi atau narasumber yang terdiri dari
Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur, Kordinator Liputan dan
beberapa wartawan pada peliputan berita metropolis.
2. Sumber data sekunder meliputi tempat dan peristiwa atau aktifitas yang
terdiri dari mekanisme peliputan berita rubrik metropolis dan dokumendokumen mengenai data yang ada di Riau Pos.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data dilakukan untuk mendapatkan data yang vilid
dalam menjawab permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan.38 Dengan mewawancarai lebih
mendalam dan terarah dalam masalah yang diteliti, hal ini akan
dilakukan kepada pimpinan redaksi, wartawan metropolis, koordinator
liputan selaku orang yang bertanggung jawab terhadap setiap
peliputan.
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2. Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilaksanakan dengan
cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara lansung di
lapangan terhadap objek yang akan diteliti, baik kondisi, situasi, proses
atau prilaku.39 Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran
secara objektif keadaan yang diteliti. Selain itu, metode observasi ini
juga dapat dipakai dengan menyaksikan secara langsung proses
peliputan berita riau pos pada rubrik metropolis. Instrumen observasi
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen proses
terdiri dari rapat redaksi, rapat proyeksi, reportase dan editing.
3. Metode Dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.40

Penggunaan

metode

dokumentasi

ini

dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan bahan-bahan atau data yang
mengandung keterangan dan penjelasan seperti proses rapat redaksi,
rapat proyeksi, reportase dan editing. Data dapat diperoleh dari
dokumen yang ada di SKH Riau Pos pada bulan November hingga
Desember 2016.

F. Validitas Data
Untuk menguji validitas data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan
metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan adalah
memeriksa kebenaran dan keahlian data yang dipeoleh dari sumber data yang
berbeda dan instrumen yang berbeda pula.41 Dengan demikian ada beberapa
triangulasi yaitu :
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a. Sumber
Triangulasi sember untuk menguji kerebilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh memalui beberapa
sumber.
b. Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain,
untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin
semuannya benar karena sudut pandang yang berbeda.
c. Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih
kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila
hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara
berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.
Triangulasi dapat dilakukan dengan

cara mengecek hasil

penelitian, dari tim penelitian yang diberi tugas melakukan pengumpulan
data.42
G. Teknik Analisa Data
Analisa data adalah menyederhanakan dalam bentuk yang lebih sederhana
untuk mudah dibaca dan dimengirti sehingga mudah untuk diambil kesimpulan.
Setelah data terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan
menggunakan metode analisis isi deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan
42

Sugiyono, memahami penelitian kualitalif, (Bandung: Alfabeta, 2014, hal 125.

27

menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk kalimat penarikan
kesimpulan dengan cara data yang diperoleh akan digambarkan dengan kata-kata
atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memeroleh
kesimpulan.43
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